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مطربة حتاول هااليام 
انها تسجل ابتهال ديني 
وتص���وره للتلفزي���ون 
علش���ان جمهوره���ا ما 
ينسونها مثل ما تقول.. 

اهلل يشفي!

مخ����رج عرب����ي هااليام 
متضايق من موعد بث عمله 
انه  التلفزي����ون ويقول  على 
هالشي وراه اشخاص منتفعني.. 
انته احلني تعلم االخراج الصح 

وبعدين حتچى!

ابتهال متأخر
ممثلة قاعدة جتسد دور 
رئيسي في عمل محلي للحني 
ما طورت نفسها بالتنوع 
في االداء وعايشة على ما 
تعلمته من معهد املسرح.. 

احلمد اهلل والشكر!

تطوير

)فريال حماد(علي حيدر مع أحمد املوسوي في البرنامج

جواهر

.. ومع الفنانة القديرة حياة الفهد في »ليلة عيد« جواهر في مسلسل »ساهر الليل«

»Fm قوس قزح« يجتاح جوائز »كنز«
مفرح الشمري

املذي���ع احمد  »ش���علل« 
املوس���وي أج���واء  برنامج 
املس���ابقات »كن���ز Fm« في 
حلقته املاضية بعدما طلب من 
املستمعني معرفة ماذا تعني 
كلمة »آركوبالينو« بالعربية 
األمر الذي جعلهم تسابقون 
في االتص����ال على البرنامج 
للفوز ب� »البالك بيري« الذي 
البرنامج  خصصته اس���رة 
للمستمع الذي يتوصل ملعرفة 
ماذا تعني هذه الكلمة االيطالية 

بالعربي.
وبعد ش���د وج���ذب فازت 
املس���تمعة س���ودابة بعد ان 
توصل���ت لالجابة الصحيحة 
وهي »ق���وس ق���زح« لتفوز 
بجهاز »الب���الك بيري« املقدم 
م���ن اس���رة البرنامج خاصة 
وان »آركوبالينو« من اجلهات 
الراعية لهذا البرنامج الذي يعده 
علي حيدر وخديجة دش���تي 

ويخرجه نايف الكندري.

أقوى البرامج

املستمعة أم فجر وصفت 
برنام���ج »كنز Fm« بأنه من 
البرامج القوية في احملطة وهي 
تنتظره سنويا لتشارك فيه 
وتفوز بجوائزه التي »متلي 

العني« على حسب قولها.

مفاجآت مثيرة

الليلة ستحمل بني  حلقة 
طياته���ا العديد من املفاجآت 
املقدمة م���ن رعاة  املثي���رة 
البرنامج »زين« و»األنباء«، 
»ف���روت  »آركوبالين���و«، 
رفلكشن«، »آيه ون لتأجير 
السيارات« و»اطياب املرشود« 
باالضافة إلى املفاجأة الكبرى 
الذي سيقدمها منتزه خليفة 
الس���ياحي ملس���تمعي ه���ذا 

البرنامج.

حلقة الليلة تحمل بين طياتها العديد من المفاجآت

عملة مواطني اخلليج قبل الدينار؟
أ ـ الدرهم

ب ـ الروبية الهندية
ج ـ الدينار

اتهمته بهضم حقها في تتر »ساهر الليل«

جواهر: مستحيل أشتغل مع دحام مرة ثانية
مفرح الشمري

أكدت الفنانة الكويتية جواهر 
ل� »األنباء« أنه من املستحيل أن 
تتعاون مرة أخرى مع املخرج 
محمد دحام بعدما هضم حقها في 
تتر مسلسل »ساهر الليل« الذي 
يعرض على شاش���ة تلفزيون 

»الوطن«.
ومتنت جواه���ر أن يتعامل 
معها املخرج محمد دحام مثلما 
تعامل���ت »ماما حي���اة« عندما 
شاركت في مسلسلها »ليلة عيد« 
الذي يعرض حاليا على شاشات 

ال� »mbc« و»الراي« و»قطر«..إلى التفاصيل:
جواهر، راضية عن وضع اس��مچ في »س��اهر 

الليل«؟
ال واهلل مو راضية والظلم اللي تعرضت له 
من قبل املخرج محمد دحام وهضم حقي األدبي 
خالني أحتسف قد شعر راسي اني اشتغلت 
مع���اه وهذي املرة الثانية اللي يظلمني فيها 
محمد دحام بعدما هضم حقي في مسلس���ل 

»اللقيطة«.
عي��ل ليش اش��تغلت مع��اه بعدم��ا ظلمچ في 

»اللقيطة«؟
قلت ميكن حس بغلطته ورضيت اش���تغل 
بهالعمل بعدما كلمني وطلب مني جتسيد دور 

»ش���يخة« في املسلس���ل وهو 
دور رئيس���ي واألحداث مبنية 
عليه، وكنت سعيدة بالشخصية 
ألنها مغايرة عن شخصيتي في 
مسلسل »ليلة عيد« بس لألسف 
بعدما اتعرض هالعمل وشفت 
»التتر« حسيت بالظلم األدبي 
وإبراز أسماء معينة دخلوا بعدي 

للوسط الفني.
طيب ما كلمتيهم عن هالظلم؟

كلمتهم بس ماكو فايدة وأنا من 
املستحيل أن أتعاون مرة ثانية مع 
محمد دحام لو مهما يصير وهذا 
العمل آخر عمل معاه وإذا كان يبي يبرز الوجوه 
اجلديدة ويدلعهم هذا شي راجع له بس مو على 

حساب اسمي اللي تعبت وأنا ابني فيه.
م��ادام املخ��رج محمد دح��ام منادي��چ للعمل 

ومعطيچ دور رئيسي ليش يسوي چذي؟
أنا مستغربة م��ن هالشي بس ميك���ن ألني 

ما أقلقس عنده لهالشي ظلمني أدبيا!
وشلون عملچ مع  الفنانة القديرة حياة الفهد؟

أمتنى من املخرج محمد دحام أن يتعلم من 
»ماما حياة« كيفية احلفاظ على حقوق الفنانني 
األدبية واحلم���دهلل ماما حياة عطتني حقي 
وأكثر في »ليلة عيد« ألنها إنسانة »حقانية« 

واهلل يطول بعمرها.

محمد دحام
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